
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) .الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
    ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
  
  



 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) 
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ٢ - ١   مدققي الحسابات المستقلينالمراجعة ل تقرير
 

  ٣   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٤  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٥  المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٦  لمساھمين المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق ا
 

  ٧  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  ١٦- ٨  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
 
  
  









 

٤ 

  ).ش.م.ع( الشركة الوطنية للتأمينات العامة
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ة في المنتھيأشھر  التسعةلفترة 

      

  
  
  

  (غير مدققة)
  أشھر الثالثةفترة ل

  المنتھية في

  (غير مدققة)
أشھر  الثالثةفترة ل

  المنتھية في

  (غير مدققة)
  أشھر التسعةفترة ل
  المنتھية في 

  (غير مدققة)
أشھر  التسعةفترة ل

  المنتھية في
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠    
  درھم   درھم   درھم   درھم   إيضاح  
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)      
            
  ٣٥١٫٢١٧٫١٧٤  ٤٢٤٫٣٠٠٫٩٩١  ١٢٦٫٧٣٥٫٦٩١  ١٦٥٫٠٠٠٫٩٦٣  ٩  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  )١١٣٫٣٠١٫٢٩٧(  )٢٢٧٫٦٧٧٫٥٤٣(  )٤٤٫٢٣٣٫٢٨٥( )٩١٫١٦٣٫٤٢٠(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    -----------------  ----------------  ----------- --------  ------------------  
  ٢٣٧٫٩١٥٫٨٧٧  ١٩٦٫٦٢٣٫٤٤٨  ٨٢٫٥٠٢٫٤٠٦  ٧٣٫٨٣٧٫٥٤٣    صافي أقساط التأمين 
  )٣٥٫٧٦٢٫٥١٩(  ٢١٫٥٢٤٫٩٠٠  )٢٢٫٦٢٧٫٥٤٥(  )٦٫٧٢٣٫٠٤٤(   التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة  

     ----------------  ------------- ---   ---------- -------   ----------------  
  ٢٠٢٫١٥٣٫٣٥٨  ٢١٨٫١٤٨٫٣٤٨  ٥٩٫٨٧٤٫٨٦١  ٦٧٫١١٤٫٤٩٩  ٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٢٩٫٠٤٩٫٢٢٣  ٣١٫٤٠٦٫٦٧٤  ١١٫٣٩٦٫١٠٢  ١٣٫٥١٢٫٩٣٧    عموالت إعادة التأمين  

     ----------------  ---------------  -------- ---------   ----------------  
  ٢٣١٫٢٠٢٫٥٨١  ٢٤٩٫٥٥٥٫٠٢٢  ٧١٫٢٧٠٫٩٦٣  ٨٠٫٦٢٧٫٤٣٦  ٩  إيرادات التأمينصافي  

     ----------------  ---------------  -------- - --------   ----------------  
            
  )١٨٤٫٢٢٩٫٤٦٠(  )٢٥٣٫٣١٧٫٦٢٧(  )٦١٫٥٥١٫٢٨٢(  )٨٧٫٢٣٧٫٦٤٣(    المطالبات المدفوعة 
  ٣٢٫٧٨٥٫٢٦٣  ٩٧٫٤٦٠٫٩٩٠  ٩٫٦١٩٫١٠٠  ٤١٫٦٦٧٫٠٦٢   حصة إعادة التأمين   

     ------ ------------  -------- ---------   --------------- - ---  ------------------  
  )١٥١٫٤٤٤٫١٩٧(  )١٥٥٫٨٥٦٫٦٣٧(  )٥١٫٩٣٢٫١٨٢( )٤٥٫٥٧٠٫٥٨١(    صافي المطالبات المدفوعة

  )١٫٠٢٥٫٧٥١(  ٥٫٦٠٢٫٤١١  )٥٫٠٣٨٫٨٦٣( )١٫٠٥٤٫٤٣٩(   التغير في مخصص المطالبات قيد التسوية   
    ------------------   ----------------  ----------- - -------  ------------------  
  )١٥٢٫٤٦٩٫٩٤٨(  )١٥٠٫٢٥٤٫٢٢٦(  )٥٦٫٩٧١٫٠٤٥(  )٤٦٫٦٢٥٫٠٢٠(٩  صافي المطالبات المتكبدة 
  )٣٠٫٣٣٠٫٦١٦(  )٤٣٫٤٥٤٫٥٦٥(  )١٣٫٤٩٩٫٥٨٠(  )١٥٫٠٠٠٫٨٧١(   العموالت المتكبدة    
  )٣٣٫٤٦٧٫٨٤٤(  )٣٦٫٠٧٥٫١٥٨(  )١١٫٤٦٧٫٦٥٩(  )١١٫٧٢١٫٤٣٠(   المصروفات اإلدارية 

   ----------- -------  ------------- ----   -------------------  ------------------  
  )٢١٦٫٢٦٨٫٤٠٨(  )٢٢٩٫٧٨٣٫٩٤٩(  )٨١٫٩٣٨٫٢٨٤(  )٧٣٫٣٤٧٫٣٢١(     صافي مصروفات التأمين 
  وق التأمين على الحياة   الحركة في صند 

  حاملي وثائق والمبالغ المستحقة إلى    
  التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة    
  ١٫١٧١٫٦٢٩  )٨٫٩٩١٫٩١١(  ٤٫٧٩٩٫٦٦٢ )١٫٨٦١٫٤٦٨(٩ بالوحدات  

  الزيادة/(النقص) في القيمة العادلة  
  لالستثمارات المحتفظ بھا للمنتجات   
  المرتبطة بالوحدات   

  
 ٣٫٨٥١٫٧٧٩(  ٤٫٦٦٣٫٤٢٨  )٤٫١٢٤٫٣١٧(  ٢٫٤٩٧٫٨٩٩(  

   ------------------   -----------------   ----------- --------  ------------------  
  )٢١٨٫٩٤٨٫٥٥٨(  )٢٣٤٫١١٢٫٤٣٢(  )٨١٫٢٦٢٫٩٣٩(  )٧٢٫٧١٠٫٨٩٠(     إجمالي مصروفات التأمين   

    -----------------   -----------------  ------ ---- ---------  ------------------  
  ١٢٫٢٥٤٫٠٢٣  ١٥٫٤٤٢٫٥٩٠  )٩٫٩٩١٫٩٧٦(  ٧٫٩١٦٫٥٤٦ ٩    أرباح التأمين   
  الفوائد واإليرادات األخرى إيرادات 

  ١١٫٣٣٧٫٩٥٢  ١٠٫٠٨١٫٦٨١  ٢٫٨٠٧٫٣٧٢  ٢٫٣٥٩٫١٩٤   (صافية)   
  من األوراق  اإليراداتصافي  

  ٤٫٥٢٦٫٢٦٩  ٥٫٦٣٣٫٠٩٥  )٣٫٨١٨٫٢٥٦(  ٨.٤١٫٨١٠٫٠٨٨  المالية االستثمارية     
  )٧٫١٥٧٫٥٢٣(  )٩٫٩٩٧٫٨٣٠(  )٢٫١٢٧٫١٩٢( )٢٫٢١٩٫٩٥٦(    مصروفات إدارية 

    ----------------  ------- -- --------   ----------------  ---------------  
  ٢٠٫٩٦٠٫٧٢١  ٢١٫١٥٩٫٥٣٦  )١٣٫١٣٠٫٠٥٢(  ٩٫٨٦٥٫٨٧٢  الفترة ح اربأ 

   ========  =========  =========  ========  
  ١٤.٠  ١٤.٠  )٠٩.٠(  ٠٧.٠   ربحية السھم األساسية والمخففة  

   ===  ===  ===  ===  
  

  ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١ن الصفحتيإن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



 

٥ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

  

  (غير مدققة)
  أشھر الثالثةفترة 

  المنتھية في

  (غير مدققة)
أشھر  الثالثةفترة 

  المنتھية في

  دققة)(غير م
  أشھر التسعةفترة 

  المنتھية في 

  (غير مدققة)
أشھر  التسعةفترة 

  المنتھية في

  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٥  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)    
          

  ٢٠٫٩٦٠٫٧٢١  ٢١٫١٥٩٫٥٣٦ )١٣٫١٣٠٫٠٥٢(  ٩٫٨٦٥٫٨٧٢  الفترة  أرباح
          

          اإليرادات الشاملة األخرى 
  ضمنيتم إعادة تصنيفھا  لنالبنود التي 

          :األرباح أو الخسائر  
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة

 ٤٥٠٫٥٤٩ ٧١٩٫٩٨٧  ٩٣٫٩٨١  ٢٠٠٫٩٧٢  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  ---------- --  ---------  ----------- ---------- 

 ٤٥٠٫٥٤٩ ٧١٩٫٩٨٧  ٩٣٫٩٨١  ٢٠٠٫٩٧٢  الشاملة األخرى إجمالي اإليرادات
  ------ ----------  ------------- ---  ----------- -----  --------- ----- 
  ٢١٫٤١١٫٢٧٠  ٢١٫٨٧٩٫٥٢٣ )١٣٫٠٣٦٫٠٧١(  ١٠٫٠٦٦٫٨٤٤  الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات 
  ======== ========= =========  ========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١الصفحتين إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦ 

  ة (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للتأمينات العام
  

  مين المرحلي الموجز (غير مدققة) بيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة  
  المنسوبة إلى حاملي أسھم الشركة  
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  احتياطي القيمة العادلة  االحتياطي العام  االحتياطي القانوني  رأس المال  
  درھم   درھم   درھم   درھم   درھم    درھم  
              

 ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥  ٢٢٩٫٢٣٣  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ٢٠٫٩٦٠٫٧٢١  ٢٠٫٩٦٠٫٧٢١  -  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) أرباح الفترة
              شاملة األخرى للفترةاإليرادات ال

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
  ٤٥٠٫٥٤٩  -  ٤٥٠٫٥٤٩  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
  ألرباح والمحولة إلى ا العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  -  ٢٤٥٫٨٧٤  )٢٤٥٫٨٧٤(        أو الخسائر    

   ----------------   ----------------   ----------------   ----------- -----  -------- -------   -----------  
  ٤٥٠٫٥٤٩  ٢٤٥٫٨٧٤  ٢٠٤٫٦٧٥  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   ----------------   ----------------  ------ ----------   --------------   -------------------  - --------------  
  ٢١٫٤١١٫٢٧٠  ٢١٫٢٠٦٫٥٩٥  ٢٠٤٫٦٧٥  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

   ----------------   ----------------   ----------------   -------------   -------------------   ---------------  
              

  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  -  -  -  -  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  -  -  -  -   مدفوعةتوزيعات األرباح ال

   --------------- ------  ----------- --------  ----------- --------  ---- ----------  ------------ ---------  ------------ ----------  

  ٤٣٣٫٣٢٠٫٧١٠  ١٤٧٫٦٤٩٫٦٦٢  ٤٣٣٫٩٠٨  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ (ُمعاد بيانھا)٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في
  ============  ===========  ===========  ========  ============  ============  
          

 ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦  )١٠٠٫٥٤٥(  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
             للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة

  ٢١٫١٧٠٫٠٦٥  ٢١٫١٥٩٫٥٣٦  -  -  -  -  أرباح الفترة
              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
  ٧١٩٫٩٨٧  -  ٧١٩٫٩٨٧  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  -------------- --  -------------- --  -------------- --  ----- ---------  --------------- ---  --- --------  

  ٧١٩٫٩٨٧  -  ٧١٩٫٩٨٧  -  -  -  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
  -------------- --  -------------- --  -------------- --  ---- ----- -----  -------------- -----  ---------- -----  

  ٢١٫٨٧٩٫٥٢٣  ٢١٫١٥٩٫٥٣٦  ٧١٩٫٩٨٧  -  -  -  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  -------------- --  -------------- --  -------------- --   -------------  ---------- ---------   ---------------  
              

  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  -  -  -  -  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -   مدفوعةات األرباح التوزيع

   ----------------------   --------------------   --------------------  ------- --------  --------------- -------  --------------- -------  

  ٤٤٠٫٨٥٣٫٥٧٠  ١٥٠٫٢٩٦٫٢٤٦ ٦١٩٫٤٤٢ ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢ ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في
  ============  ===========  ===========  ========  ============  ============  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .٢و ١تين إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح



 

   ٧ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  (غير مدققة)  (غير مدققة)   
  أشھر  التسعةلفترة   أشھر  التسعةلفترة    
  المنتھية في  المنتھية في   
   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠    
  درھم   درھم   
  (ُمعاد بيانھا)     

        النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات
  ٢٠٫٩٦٠٫٧٢١  ٢١٫١٥٩٫٥٣٦    صافي أرباح الفترة

        تسويات لـ:
  ٣٫٤٦٩٫٩٦٢  ٢٫٧٦٦٫١٢١    االستھالك واإلطفاء

  )٣٫٦٧٨٫٢٨٣(  )٢٫١٧٧٫٢٧١(    إيرادات توزيعات األرباح
  )٧٫٩٠٩٫٦١٧(  )٢٫٧٨٧٫٩٦٨(    خالل األرباح أو الخسائر نالعادلة م االستثمارات بالقيمة األرباح المحققة من

  (األرباح) / الخسائر غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  )٢٫٨٤٥٫١٢٧(    األرباح أو الخسائر   

 
٣٫٣٣٤٫٤٠١  

  -  ١٫٤٤٣    الخسائر المحققة من بيع ممتلكات ومعدات
  ٣٩٫٤٢٤٫٥١٣  )١٥٫٤٨٣٫٣١٠(    في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وصندوق التأمين على الحياةالتغير 

  ٢٩٠٫٠٩٤  -    صافية من المبالغ المسددة  –مخصص تعويضات نھاية الخدمة 
    ------------- ------- ------------------- ------  

    ٥٥٫٦٣٠٫٧٩١  ٦٣٣٫٤٢٤  
        

    )٥٢٫٤٥١٫٣٩٣(  )١٩٫٢٧٥٫٢٢٧(  العالقة) لمدينة والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك األطراف ذات التغير في ذمم التأمين ا
  ١١٫٢٨٢٫٧٥٨  ٤٥٫٢٧٠٫٧٠٨  ذمم الدائنة األخرىالتغير في ذمم التأمين الدائنة وال

  ١٫٠٢٥٫٧٥١  )٥٫٦٠٢٫٤١١(    التغير في صافي المطالبات قيد السداد
  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )١٫١٣٠٫٥٢٦(   دفوعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الم

    ---- - ----------------------  ---------------- ---------  

  ١١٫٨٣٤٫٣٦٧  ١٩٫٨٩٥٫٩٦٨    األنشطة التشغيليةالناتج من / (المستخدم في) صافي النقد 
        

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٣٫٧٢١٫٧٠٧(  )٨٤٢٫٩٦٧(    شراء ممتلكات ومعدات  

  )١١٧٫٦٠٨٫٨٤٢(  )٥٥٫٥٥١٫١٥٢(   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تاستثماراشراء 
  )٢٧٫٤٧٣٫٣٧٣(  -   اإليرادات الشاملة األخرى خالل استثمارات بالقيمة العادلة منشراء 

  ١١٠٫٠١٢٫٠٠٢  ٦٧٫٣٨١٫٠٩١   المتحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
    ١٥٫٤٢٤٫٧٢٧  - اإليرادات الشاملة األخرىالمتحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  -  ٤٠٨٫٩٠٠   المتحصالت من بيع استثمارات بالتكلفة المطفأة 
  ١٫٩٨٣٫٢٣٠  ١٫٤٥٦    ممتلكات ومعداتالمتحصالت من بيع 

  ٣٫٦٧٨٫٢٨٣  ٢٫١٧٧٫٢٧١   إيرادات توزيعات األرباح
  )٦٥٫٦٧٣٫٠٢١(  )٦٧٫٣٧٢٫٦٢٥(   التغير في الودائع المصرفية

  ------- -- --------------- ---- --  ----------------- ----------  

  )٨٣٫٣٧٨٫٧٠١(  )٥٣٫٧٩٨٫٠٢٦(    االستثمارية األنشطة لمستخدم فيالنقد ا صافي
        

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(    المدفوعة توزيعات األرباح

    ------- --- ------------ -------  ------- -------------- -------  

  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    ------- --- ------------ -------  ------- -- -------- - -----------  

  )١٠٩٫٠٣٢٫٨٦٢(  )٤٨٫٩٠٢٫٠٥٨(   يعادلهصافي النقص في النقد وما 
        

  ١٨٠٫٧٨٩٫٣٤٧  ١٠٧٫٦١٦٫٤٦٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    ------- --- --- -------- -------  ----------------- ---------  

  ٧١٫٧٥٦٫٤٨٥  ٥٨٫٧١٤٫٤٠٩   النقد وما يعادله في نھاية الفترة
  ==============  =============  

        لنقد وما يعادله مما يلي: يتألف ا
  ١٤٨٫٧٤٣  ١١٧٫٧٢٥    النقد في الصندوق 

  ٦١٫٦٠٧٫٧٤٢  ٥٨٫٥٩٦٫٦٨٤    النقد لدى البنك
  ٩٠٫٦٧٣٫٠٢١  ١٦٥٫١٧٧٫٦٢٥    ودائع ثابتة

    ------- --- ------------ -------  ----------------- ----------  

  ١٥٢٫٤٢٩٫٥٠٦  ٢٢٣٫٨٩٢٫٠٣٤   اإلجمالي
  )٨٠٫٦٧٣٫٠٢١(  )١٦٥٫١٧٧٫٦٢٥(    ات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشھرناقصاً: الودائع ذ

    ------- --- ---------------------  ------------ ---------- -----  

  ٧١٫٧٥٦٫٤٨٥  ٥٨٫٧١٤٫٤٠٩   سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله كما في 
  ==============  ==============  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٦إلى  ٨فحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على الص
  

  .٢و ١إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 



 

٨ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  إيضاحات 
  )المرحلية الموجزة (تشكل جزءاً من البيانات المالية

  
  الرئيسية  نوني واألنشطةالوضع القا .١

  

دولة اإلمارات ة مسجلة بموجب القانون االتحادي لإن الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) ("الشركة") ھي شركة مساھمة عام
  .٢٠٠١ سبتمبر ١٢وتعديالته في إمارة دبي وذلك اعتباراً من  ١٩٨٤ لسنة )٨(العربية المتحدة رقم 

  
 ً  )٨(دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم لمحدودة مسجلة بموجب القانون االتحادي ذات مسؤولية كشركة خاصة  لقد تأسست الشركة أساسا

  ، وتعديالته، في إمارة دبي. ١٩٨٤ لسنة
  

ً ألحكام القانون االباإلضافة إلى أعمال إعادة التأمين  التأمينات العامةالتأمين على الحياة وتقوم الشركة بجميع أنواع  دولة تحادي لوفقا
  التأمين.بشأن تأسيس ھيئة  ٢٠٠٧لسنة  ٦ اإلمارات العربية المتحدة رقم

  
  . اإلمارات العربية المتحدة دبي، ،١٥٤ ، ص.ب"بيت إن جي أي"جل للشركة في يقع المكتب المس

  
  أساس اإلعداد  . ٢
  

    بيان التوافق   أ)
  

ً  المرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية ھذه البيانات . ال تشتمل لمالية المرحلية""التقارير ا ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا
ً  المدققة للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين قراءتھا جنبا

 ر المالية الدولية.م إعدادھا وفقاً لمعايير التقاريفي ذلك التاريخ، والتي ت لسنة المنتھيةلو ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ فيكما  المدققة السنوية
 

("قانون الشركات لدولة  ٢٠١٥لسنة  ٢تم إصدار القانون االتحادي الجديد للشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
قام مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية  .٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

يونيو  ٣٠من الشركات القائمة في دولة اإلمارات من قبل  الجديد تمديد تفعيل القانونينص على  ٢٠١٦تحدة بإصدار قرار في يونيو الم
  االتحادي الجديد وسوف تلتزم به تماماً قبل الموعد المحدد. . تقوم الشركة حالياً بأعمال تطبيق القانون٢٠١٧ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٦

  
بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمال التأمين، تم إصدار قانون مالي جديد  ٢٠٠٧لسنة  ٦لقانون االتحادي رقم طبقاً لعالوة على ذلك، 

الث سنوات اعتباراً ين فترة مواءمة تمتد من سنة إلى ث. يمنح ھذا القانون المالي لشركات التأم٢٠١٥يناير  ٢٨لشركات التأمين بتاريخ 
مة أعمالھا مع أحكام التشريعات الواردة في ھذا القانون. إن لمواء ٢٠١٥يناير  ٢٩في الجريدة الرسمية بتاريخ  من تاريخ نشر القانون

   الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية فترة المواءمة.
  

  أساس القياس  ب)
  

  : بالقيمة العادلة اقياسھ، والتي يتم استثناء ما يليوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بالمرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية 
  

  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 ؛ ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالمالية بالقيمة العدوات األ )٢
  العقارات االستثمارية. و )٣
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

  الرسمية للشركة.  بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة المرحلية الموجزة البيانات المالية إعداد ھذهتم 
  
  التقديرات واألحكام استخدام   د)

  

ة يتطلب من اإلدارة وضع  المرحلية الموجزة إن إعداد البيانات المالية ام واألوفقاً لمعايير التقارير المالية الدولي ديراالحك فتراضات االت وتق
ة عن مطلوبات واإليرادات والمصروفات. المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات وال تؤثر على تطبيق السياساتالتي  ائج الفعلي قد تختلف النت

  تلك التقديرات.
  

ا يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات اديرات واالفتراضات التابعة لھا. مراجعة التق مستمرةتتم بصورة  م فيھ رة التي ت بية في الفت لمحاس
  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  

بية للشرك ل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاس ة الموضوعة من قب ام الھام إن األحك ة الموجزة، ف ة المرحلي ة عند إعداد ھذه البيانات المالي
ةوالمصادر الرئيسية لعدم اليقين  ات المالي ى البيان ة عل نوية في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبق ة الس ا في  المدقق  ٣١كم

  ذلك التاريخ. وللسنة المنتھية في ٢٠١٥ديسمبر 



 

٩ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

عند إعداد  المستخدمةالمالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك السياسات البيانات عند إعداد ھذه  المستخدمةبية إن السياسات المحاس
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھيةللشركة السنوية المدققة المالية  البيانات

  
  إدارة المخاطر المالية  . ٤

  
المدققة  ر المالية لدى الشركة تتوافق مع تلك المفصح عنھا في البيانات الماليةإن المجاالت المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة المخاط

 وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ كما فيالسنوية 
 

  القياس المرحلي  . ٥
  

وسمية. تم إعداد ھذه البيانات يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال الم الشركةوفقاً لطبيعة أعمال 
المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو 

  . السنةمدفوعة طوال 
  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  .٦
  

معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وإبراموتسديد المطالبات تقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط 
أن شروط ھذه المعامالت ال  . وترى إدارة الشركة(المعدل) ٢٤األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 

  تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.
  

 عالقة:الطراف ذات األيما يلي تفاصيل المعامالت مع ف  )أ
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)   
  أشھر التسعةفترة    أشھر التسعةفترة   
  ھية فيــالمنت  في ھيةـــــالمنت  
   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  

      الرئيسيين تعويضات موظفي االدارة 
  ٤٫٨٦١٫٢٨٧  ٥٫٣٣٠٫٨١٣  األجل  المكافآت واالمتيازات قصيرة

  ٤٤٩٫٦٨٨  ٤٦٣٫١٣٠  تعويضات نھاية الخدمة 
      

      أطراف أخرى ذات عالقة 
  ٥٣٫٨٨٩٫٩٠٥  ٥٠٫٩١٨٫٠١١  أقساط تأمين 

  ٢٨٫٣٥٣٫٨٦٤  ٢٦٫٢٧٧٫٢٦٠  مطالبات مدفوعة 
  ٢٧٫٩٣٣٫٧١٣  ١٢٫٨٢٢٫٢٤٧  توزيعات أرباح مدفوعة

  ٦٣٨٫٦٩٥  ١٫٠٦٩٫٦٥٥  الفائدةدات اإير
  =======  ======  

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠  
  درھم  درھم  

      
      المستحق من األطراف ذات العالقة:  )ب

  ٢٥٫٣٤٥٫٤٦٥  ٢١٫٩٥٦٫٦٧٥  مدرجة ضمن الذمم المدينة)لتأمين المدينة (ذمم أقساط ا
  ========  ========  

      
      األطراف ذات العالقة: إلىالمستحق   )ج

  ١٢٫١٣٣٫٦٢٨  ٢٫٤٦٢٫٣٤٦  )الدائنةمدرجة ضمن الذمم ( طرف ذي عالقةمستحقة الدفع إلى لغ مبا
  ========  ========  
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  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) المعامالت مع أطراف ذات عالقة  .٦
  

  النقد وما يعادله )د
  (مدققة)  (غير مدققة) 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٢٣٫٢٠٥٫٦٣٢  ٣٣٫٧٤٤٫٤٥٨  النقد لدى البنك
  =========  ========  

  ٥٧٫٧٢٧٫٥٠٥  ٥٨٫٤٠٨٫٩٨٦  قصيرة األجل وديعة
  =========  ========  

  
  فئات وأنواع الموجودات والمطلوبات المالية  .٧

  

  جودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة.يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات المو
  

  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  اإلجمالي  المطفأة التكلفة  الشاملة األخرى

  درھم  درھم  درھم  درھم  
       

  ٢٣٦٫٨٢١٫٩١٢  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٢٤٧٫٧٣٣  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  ثماريةاألوراق المالية االست
  ١٨٨٫٤٩٣٫٥٨٦  ١٨٨٫٤٩٣٫٥٨٦  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٢٢٣٫٨٩٢٫٠٣٤  ٢٢٣٫٨٩٢٫٠٣٤  -  -  النقد وما يعادله
 ------------------ -------- - --------  ------- ------------  ------- ------------  

  ٦٤٩٫٢٠٧٫٥٣٢  ٤٢٧٫٣٨٥٫٦٢٠  ٤٥٫٢٤٧٫٧٣٣  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  
 ========== ==========  ===========  ===========  

       

          المطلوبات المالية
       

  ١٨٦٫٧٨٥٫٩٨٨  ١٨٦٫٧٨٥٫٩٨٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
التأمين   مستحقة إلى حاملي وثائق مبالغ 

  ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤  -  -  ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤  رتبطة بالوحداتالمنتجات المالخاصة ب
 ------------------  ------------  ------- ------------   ------ -------------  

  ٢٢٦٫٣٧١٫٠٣٢  ١٨٦٫٧٨٥٫٩٨٨  -  ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤  
 ========== =======  ===========  ===========  
          

  (مدققة) ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 
  

  

القيمة العادلة من 
األرباح أو  خالل

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  اإلجمالي  المطفأة التكلفة  الشاملة األخرى

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          الموجودات المالية

         

  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  األوراق المالية االستثمارية 
  ١٦٨٫٥٢٢٫٩٥٩  ١٦٨٫٥٢٢٫٩٥٩  -  -  األخرىذمم التأمين المدينة والذمم المدينة 

  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
 ------------ ------  ---- -- ----------   ------ -- ----------  ------- -- ---------  

  ٦١٣٫٧٠١٫٧٧٦  ٣٨٩٫٣٥٣٫٣٢٦  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  
 ==========  =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
         

  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين 

  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  -  -  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات     
  ---------- - -----   ----------------   ----- ------------   ------ -----------  
  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  
  =========  =========  ==========  ==========  



 

١١ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  األوراق المالية االستثمارية  .٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ٤٥٫٢٤٧٫٧٣٣  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  -----------------  -- --------- -----  
  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ٢٣٦٫٨٢١٫٩١٢  
  ==========  =========  

  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٨.١

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  وثائق التأمين حاملياستثمارات محتفظ بھا باإلنابة عن 
  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤   الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

  ٧٢٫٣١١٫٤٥٥  ٨٠٫٦٢٨٫٢١٨  مدرجة – حقوق ملكية في استثمارات
  ٧٠٫٨٨٤٫٠٢٠  ٥٦٫٣٦٠٫٩١٧  مدرجة – ذات إيرادات ثابتةسندات  / استثمارات

  -----------------  ------------ ----  
  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  اإلجمالي

  ==========  =========  
  
  الجغرافيحسب الموقع التركز  –االستثمارات   ٨.٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  
     

      :االستثمارات التي تتم
  ٢١٢٫١٨٩٫٢٨٩  ٢٠٩٫٧٨٠٫٠٦٤  اإلمارات العربية المتحدةدولة داخل  -
  ٢٧٫٥٦٨٫٠٦١  ٢٧٫٠٤١٫٨٤٨  رات العربية المتحدةاإلما دولة خارج -

   ------------------  ---------- ------  
  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ٢٣٦٫٨٢١٫٩١٢  
  ==========  =========  

  



 

١٢ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ٨.٣

  
النظام المتدرج للقيمة مستويات  ير، من خاللوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقريقدم الجدول التالي تحليالً لألد
  : تصنيف قياس القيمة العادلة االعادلة والذي يتم من خاللھ

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية

          
          ير مدققة)(غ ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  -  -  ١٧٦٫٥٧٤٫١٧٩  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٥٫٢٤٧٫٧٣٣  -  -  ٤٥٫٢٤٧٫٧٣٣  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -----------------   ---------   ---------  -----------------  
  ٢٢١٫٨٢١٫٩١٢  -  -  ٢٢١٫٨٢١٫٩١٢  
  =========  =====  =====  =========  

          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  -  -  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  -  -  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -----------------   ---------   ---------  -----------------  
  ٢٢٤٫٣٤٨٫٤٥٠  -  -  ٢٢٤٫٣٤٨٫٤٥٠  
  =========  =====  =====  =========  

  
  صافي اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية  ٨.٤
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
أشھر  التسعةلفترة   

  ٣٠المنتھية في 
  ٢٠١٦ يونيو

أشھر  التسعةلفترة 
  ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 
  درھم  درھم  
     
  ٧٫٩٠٩٫٦١٧  ٢٫٧٨٧٫٩٦٨  استبعاد استثمارات منرباح المحققة األ

  )٣٫٣٨٣٫٣٤٨(  ٢٫٨٤٥٫١٢٧  إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
   --------------  --------- ------  
  ٤٫٥٢٦٫٢٦٩  ٥٫٦٣٣٫٠٩٥  
  ========  =======  

  



 

١٣ 

  )..عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  القطاعات حولمعلومات   . ٩
  

  معلومات حول القطاعات الرئيسية  
  

ء عليه بتقديم التقارير . تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بنا(بما في ذلك التأمين الجماعي على الحياة) على الحياة العامة والتأمين التأمينات قطاعين أعمال ھماإلى يتم تقسيم الشركة ألغراض إدارية 
  حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية.

  

  اإلجمالي                 
  سبتمبر ٣٠ المنتھية فيأشھر  التسعةلفترة 

  التأمين على الحياة           
 سبتمبر ٣٠ المنتھية فيأشھر  التسعةلفترة 

  التأمينات العامة           
  سبتمبر ٣٠ فيالمنتھية أشھر  التسعةلفترة 

٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥
درھم درھم درھم درھم درھم   األرباح أو الخسائر درھم

     (ُمعا بيانھا)    (ُمعا بيانھا)    (ُمعا بيانھا)
 إيرادات التأمين       

ط التأمين المكتتبةإجمالي أقسا   ٣٧٥٫٧٧٨٫٩٤٠  ٣٠٧٫١١٩٫١٨٦  ٤٨٫٥٢٢٫٠٥١  ٤٤٫٠٩٧٫٩٨٨  ٤٢٤٫٣٠٠٫٩٩١  ٣٥١٫٢١٧٫١٧٤
 إعادة التأمين المتنازل عنه   )٢١١٫٤٦٦٫٢٢٥(  )٩٦٫٠٣٣٫٣٤٨( )١٦٫٢١١٫٣١٨(  )١٧٫٢٦٧٫٩٤٩(  )٢٢٧٫٦٧٧٫٥٤٣(  )١١٣٫٣٠١٫٢٩٧(

-------- - -----------  ------------- -- ------   ------------------  ----------- - -------   ------------------   ------- -- ----- - ------   
  صافي أقساط التأمين   ١٦٤٫٣١٢٫٧١٥  ٢١١٫٠٨٥٫٨٣٨  ٣٢٫٣١٠٫٧٣٣  ٢٦٫٨٣٠٫٠٣٩  ١٩٦٫٦٢٣٫٤٤٨  ٢٣٧٫٩١٥٫٨٧٧

  التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة   ٢٣٫٦٢٣٫٠٨٥  )٣٤٫٥٥٧٫٨٧٣(  )٢٫٠٩٨٫١٨٥(  )١٫٢٠٤٫٦٤٦(  ٢١٫٥٢٤٫٩٠٠  )٣٥٫٧٦٢٫٥١٩(
 -------------------   -------------------  ---------------- --   ------------------   ------------------  ------------- - -----    
صافي أقساط التأمين المكتسبة   ١٨٧٫٩٣٥٫٨٠٠  ١٧٦٫٥٢٧٫٩٦٥ ٣٠٫٢١٢٫٥٤٨  ٢٥٫٦٢٥٫٣٩٣  ٢١٨٫١٤٨٫٣٤٨  ٢٠٢٫١٥٣٫٣٥٨
ة عموالت إعادة التأمين المكتسب   ٢٨٫٨٩٩٫٢٧٧  ٢١٫٦٩٩٫٣٦٣  ٢٫٥٠٧٫٣٩٧  ٧٫٣٤٩٫٨٦٠  ٣١٫٤٠٦٫٦٧٤  ٢٩٫٠٤٩٫٢٢٣

 ------------------   ------------- ------   -----------------   ----------- -------   ------------------   --------- - ---------   
 صافي إيرادات التأمين  ٢١٦٫٨٣٥٫٠٧٧  ١٩٨٫٢٢٧٫٣٢٨  ٣٢٫٧١٩٫٩٤٥  ٣٢٫٩٧٥٫٢٥٣  ٢٤٩٫٥٥٥٫٠٢٢  ٢٣١٫٢٠٢٫٥٨١
 ------------------   ------------- ------   ---- ------------   --------- - -------   ------------------   ------------- ------   

 مصروفات التأمين          
 صافي المطالبات المتكبدة   )١٢٨٫٧٦٤٫٧٤٧(  )١٣٠٫٩٧٧٫٨٠٥(  )٢١٫٤٨٩٫٤٧٩(  )٢١٫٤٩٢٫١٤٣(  )١٥٠٫٢٥٤٫٢٢٦(  )١٥٢٫٤٦٩٫٩٤٨(
 العموالت المدفوعة   )٣٩٫٥١٦٫٩٦٢(  )٢٥٫٩٥٦٫٣٥١(  )٣٫٩٣٧٫٦٠٣(  )٤٫٣٧٤٫٢٦٥(  )٤٣٫٤٥٤٫٥٦٥(  )٣٠٫٣٣٠٫٦١٦(
 اإلدارية العمومية والمصروفات    )٣٠٫٩٩٩٫٨١٣(  )٢٨٫١٧٦٫٤٥٩(  )٥٫٠٧٥٫٣٤٥(  )٥٫٢٩١٫٣٨٥(  )٣٦٫٠٧٥٫١٥٨(  )٣٣٫٤٦٧٫٨٤٤(

 --------------------  -------- -- ------------   --------- - ---------   ---------------- ----   ----------- -------- --   ---------- -- -- - -------   
 صافي مصروفات التأمين  )١٩٩٫٢٨١٫٥٢٢(  )١٨٥٫١١٠٫٦١٥( )٣٠٫٥٠٢٫٤٢٧(  )٣١٫١٥٧٫٧٩٣(  )٢٢٩٫٧٨٣٫٩٤٩(  )٢١٦٫٢٦٨٫٤٠٨(

على الحياة صندوق التأميناألرباح قبل الحركة في    ١٧٫٥٥٣٫٥٥٥  ١٣٫١١٦٫٧١٣  ٢٫٢١٧٫٥١٨  ١٫٨١٧٫٤٦٠  ١٩٫٧٧١٫٠٧٣  ١٤٫٩٣٤٫١٧٣

٨٫٩٩١٫٩١١(  ١٫١٧١٫٦٢٩  )٨٫٩٩١٫٩١١(  ١٫١٧١٫٦٢٩(  -  -  
  والمبالغ المستحقة إلى  ي صندوق التأمين على الحياةالحركة ف

حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

)٤٫٦٦٣٫٤٢٨  )٣٫٨٥١٫٧٧٩(  ٤٫٦٦٣٫٤٢٨  )٣٫٨٥١٫٧٧٩  -  -  
  في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ  ةالزياد

بالوحدات للمنتجات المرتبطةا بھ   
 ----------------   ------------- ----   -------- - --------   -------- -- --------   ----------------  --- - ----------- --   
 للفترةأرباح التأمين    ١٧٫٥٥٣٫٥٥٥  ١٣٫١١٦٫٧١٣  )٢٫١١٠٫٩٦٥(  )٨٦٢٫٦٩٠(  ١٥٫٤٤٢٫٥٩٠  ١٢٫٢٥٤٫٠٢٣

==========  ==========  ========  ==========  =========  =========   
اإليرادات من االستثمارات       ١٥٫٧١٤٫٧٧٦  ١٥٫٨٦٤٫٢٢١

  مصروفات غير مخصصة       )٩٫٩٩٧٫٨٣٠(  )٧٫١٧٥٫٥٢٣(
 -----------------  ------------- - ---       
الفترةأرباح       ٢١٫١٥٩٫٥٣٦ )٢٠٫٩٦٠٫٧٢١

==========  ==========       
  



 

١٤ 

  الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) الشركة
    

  إيضاحات (تابع) 
  

          (تابع) معلومات حول القطاعات  . ٩

  معلومات حول القطاعات الرئيسية  
  

  عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية. ناءً على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة ب العامة والتأمينألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى قطاعين أعمال ھما التأمينات 

  

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥ 
  سبتمبر  ٣٠

٢٠١٦ 
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥
 سبتمبر٣٠

٢٠١٦
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٦ 
 

المركز المالي
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 الموجودات      
      

الممتلكات والمعدات ٣١٫٨٩٥٫١١٠ ٣٣٫٩٠٩٫٥٨٠ ٨٤٨٫١٥٨ ٨٤٨٫١٥٨ ٣٢٫٧٤٣٫٢٦٨ ٣٤٫٧٥٧٫٧٣٨
٢٫٠٤٦٫٩٢١ ١٫٩٥٨٫٥٠٣ - - ١٫٩٥٨٫٥٠٣  الموجودات غير الملموسة ٢٫٠٤٦٫٩٢١

العقارات االستثمارية ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠ ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠ - - ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠ ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠
  األوراق المالية االستثمارية ١٤٤٫٠٨٤٫٥٧٨ ١٤٧٫٣٠٠٫٤٩٧ ٩٢٫٧٣٧٫٣٣٤ ٩٢٫٤٥٦٫٨٥٣ ٢٣٦٫٨٢١٫٩١٢ ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠
١٨٫٥٩٦٫٨١٠ ٧٫٢٧٢٫٤٦٠ ٣٨٣٫٨٠٠٫٩٥٥ ٢٢٢٫٧٤٨٫٧٦٨ ٢١٥٫٠٢١٫٣٠٨ ٣٦٥٫٢٠٤٫١٤٥  موجودات إعادة التأمين
 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى ١٦٦٫٨٣٠٫١٤٠  ١٧٦٫٤١٧٫٤٨٦ ٤١٫٠٨٦٫٧١٥ ١٢٫٢٢٤٫١٤٢ ٢٠٧٫٩١٦٫٨٥٥ ١٨٨٫٦٤١٫٦٢٨
  النقد واألرصدة المصرفية ٢٢١٫٦٣٩٫٤٨٩  ١٩٤٫٦٤٦٫٩٧٦ ٢٫٢٥٢٫٥٤٥ ١٠٫٧٧٤٫٤٩١ ٢٢٣٫٨٩٢٫٠٣٤ ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧

 ----- ----------- -------  ----- ---- ----- --- -------  ----- ---- - ---------- ---------------------  ----- ---- ----- ------ ----- ---- ---- ------------  

١٥٥٫٥٢١٫٥٦٢ ١٢٤٫٠٣١٫١٠٤ ١٫٣١٣٫٠٠٣٫٠٠٥ ١٫١١٩٫٠٦٦٫٥١٤ ١٫١٥٧٫٤٨١٫٤٤٣ ٩٩٥٫٠٣٥٫٤١٠  إجمالي الموجودات
============= ============== =========== ============ =========== ==============  

 المطلوبات      
٩٥٫٨٤٦٫٠٣٢ ٧٥٫٦٠٣٫٧٣٠ ٦٣٣٫٨٦٥٫٢٥٠ ٤٩٣٫٨٩٨٫٧٨٥ ٥٣٨٫٠١٩٫٢١٨ ٤١٨٫٢٩٥٫٠٥٥  مخصصات عقود التأمين
 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨٩٫٠٤٧٫٢٨٣ ١٤٧٫٩٠٤٫٨٤٥ ٩٫٦٥١٫٨٥٨ ٥٫٥٢٣٫٥٨٨ ١٩٨٫٦٩٩٫١٤١ ١٥٣٫٤٢٨٫٤٣٣

٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤ ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣ ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤ ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣ - -
  إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة ع الدف المبالغ المستحقة

 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ------ ------- -------  ----- -- ----- --- -------  ----- ---- ------------ ---------------------  ----- ---- --- -------- ----- ----------------  

١٤٥٫٠٨٢٫٩٣٤ ١١٧٫٧٦٢٫٠٤١ ٨٧٢٫١٤٩٫٤٣٥ ٦٨٣٫٩٦١٫٩٤١ ٧٢٧٫٠٦٦٫٥٠١ ٥٦٦٫١٩٩٫٩٠٠  المطلوباتإجمالي
=========== ============ ============ ============ =========== ============   

            

 حقوق الملكية      
١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ - - - - رأس المال
  القانوني ياالحتياط -  - -  -  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨
  االحتياطي العام -  - -  -  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢

  احتياطي القيمة العادلة -  - -  -  ٦١٩٫٤٤٢  )١٠٠٫٥٤٥(
األرباح المحتجزة -  - -  -  ١٥٠٫٢٩٦٫٢٤٦  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦

 ----- ------ --- ------  ----- ------ --- -------  ----- ---- ------------ ---------------------  ----- ---- ------------ ----- ----------------  

 إجمالي حقوق الملكية - - - - ٤٤٠٫٨٥٣٫٥٧٠ ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣
============ ============ ============ ============ ============ ============  

 ----- ---- ----- --- ------  ----- ---- ----- --- -------  ----- ---- ------------  ----- ---- ------------  ----- ---- ------------  -- --- ---- ------------  

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات - - - - ١٫٣١٣٫٠٠٣٫٠٠٥ ١٫١١٩٫٠٦٦٫٥١٤
============= ============== ============ ============ ============ ============  



 

١٥ 

  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتى المبالغ المستحقة إل  . ١٠
  

  :الفترةالحركة خالل 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  

    

  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  يناير ١كما في 
  ١٣٫٢٧٩٫٦٧١  ٤٫٨٩٥٫٨٣٩  المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

  / التنازل االنقضاءلغ المسحوب عند االسترداد مقابل المب
  )١٥٫٢٩٦٫٥٨١(  )٦٫٦٠٨٫٩٤٦(  من قِبل أحد حاملي وثائق التأمين   

  )٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  ٤٫٦٦٣٫٤٢٨  التغير في القيمة العادلة
   ----------------   ---------- -----  

  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٩٫٥٨٥٫٠٤٤  ديسمبر  ٣١سبتمبر/  ٣٠الرصيد كما في 
  =========  ========  

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  .١١

  

  االرتباطات الرأسمالية
  

  ال شيء). :٢٠١٥ال شيء ( بلغت ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠إن االرتباطات الرأسمالية كما في 
  

  الضمانات
    

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٩٫٤٦٧٫٧٧٩  ٩٫٨٩٦٫٨٩١  خطابات ضمان
  ========  =======  
  

مرھونة كضمان فيما يتعلق بالضمانات المذكورة مليون درھم)  ١٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٥٫٤ ھناك ودائع ثابتة بمبلغ
  التجارة.لصالح وزارة االقتصاد ومليون درھم)  ٧٫٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٧٫٥ أعاله. تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ

  
  االلتزامات الطارئة

  
رصد تدخل الشركة، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق بأنشطتھا التأمينية. ويتم 

ت الخارجة أن ينتج في النھاية خسارة على الشركة من حيث التدفقا المحتملعندما يكون من  مخصص على أساس كل حالة على حدة
  . بصورة موثوقة التدفقات الخارجة قيمةتقدير  يمكنللموارد االقتصادية وعندما 

  
  أرقام المقارنة     . ١٢

  
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترة المنتھية في   ١. ١٢

  
 ٢٠٠٧لسنة  ٦لواردة في القانون االتحادي رقم ، قامت الشركة بشكل مسبق وبمحض إرادتھا بتطبيق التوجيھات ا٢٠١٥أكتوبر  ١بتاريخ 

ير فيما يتعلق بأساس االعتراف باالحتياطيات التقنية. وبالتالي، قامت الشركة بتغيير األساس المتبع من قبلھا لالعتراف بمخاطر األقساط غ
من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين  وإيرادات العموالت غير المكتسبة المنتھية، والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا

 ٣٠. لقد تم إصدار البيانات المالية لفترة التسعة أشھر المنتھية في بأثر رجعي في السياسات المحاسبية العامة. قامت الشركة بتطبيق التغير
لمعلومات المقارنة لھذه البيانات المالية لفترة قبل التغير في السياسة المحاسبية سالفة الذكر. ولذلك فقد تمت إعادة بيان ا ٢٠١٥سبتمبر 

  لتتوافق مع السياسة المحاسبية المعدلة. ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠التسعة أشھر المنتھية في 



 

١٦ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) أرقام المقارنة  . ١٢
  
  (تابع) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠تھية في إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترة المن  ١. ١٢

  
فيما يلي تأثيرات التغير في السياسة المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز واإليضاحات ذات الصلة لفترة التسعة 

  :٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في 
  

  عاد بيانھامُ       وفقاً للبيان السابق  
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  ادة البيانإع  إعادة التصنيف  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  )٣٥٫٧٦٢٫٥١٩(  )٨٫٧٧٧٫٥٧١(  )٥٫١٩٤٫٤٩٢(  )٢١٫٧٩٠٫٤٥٦(  التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 
          

  )١٫٠٢٥٫٧٥١(  ٦٫٨٦٣٫٧٤٨  -  )٧٫٨٨٩٫٤٩٩(  قيد السدادالتغير في مخصص المطالبات 
          

  )٣٠٫٣٣٠٫٦١٦(  ٤٦٨٫٣٣٣  -  )٣٠٫٧٩٨٫٩٤٩(  العموالت المتكبدة
          

  الحركة في صندوق التأمين على الحياة والمبالغ 
  المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة    
  ١٫١٧١٫٦٢٩  -  ٥٫١٩٤٫٤٩٢  )٤٫٠٢٢٫٨٦٣(  بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
          

  ١٤.٠  )٠١.٠(  -  ١٥.٠  ألساسيةربحية السھم ا
  

ً  األرباح زيادةترتب على التغير في السياسة المحاسبية  مليون درھم، مما  ٤.١بمبلغ  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في المنتھية  للفترة الُمعلنة سابقا
   درھم. ٠١.٠ترتب عليه زيادة ربحية السھم األساسية بواقع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


